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HOTEL ÉS LOVASUDVAR
H6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.
Tel.: +36 76 356 555
Fax: +36 76 356 045
Mobil: +36 30 9559 056
Email: gereby@gereby.hu

www.gereby.hu

Miként is lehetne szavakkal leírni azt, amit látni kell ahhoz,
hogy igazán átérezhessük? Képzelje el, ahogy az autópályát
elhagyva, a puszta közepén egy külön világba érkezik.
Üde zöld fû, árnyas ligetek, a természet illata és mindent
betöltõ madárcsicsergés. Még ki sem száll az autóból, de
máris elárasztja a nyugalom. És ekkor eszébe jut: utazni jó

– de megérkezni még jobb.
Megérkezni egy olyan szállodába, ahol a vendégszeretet
magától értetõdõ és a különlegesség teljesen hétköznapi.
Ahol az idõ megállítható, hiszen a park ölelésében
megbúvó kúria távol van a rohanó világ zajától. Fordítsa
ezt az idõt önmagára, feltöltõdésre, pihenésre! Engedje,
hogy elvarázsolja Önt a környezet, és a személyzet
mosolya!
Csapatunk minden tagja azon dolgozik, hogy teljessé tegye azt
az élményt, melyet úgy hívnak: GERÉBY KÚRIA. Bízunk
benne, ez az ismertetõ meghozza kedvét egy személyes
látogatáshoz, hogy ezt az élményt Önnel is megoszthassuk.
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A Geréby család
és a Kúria története
A korábban Gremsperger nevû család 1840. október 8-án
kapott címeres nemességet, Gerébyre való névváltoztatással és Ötömösi elõnévvel. Az ÖTÖMÖSI GERÉBY család
ekkor került Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyébe.

A birtok központjaként és a család lakóhelyeként szolgáló
kúriát Geréby úr az 1800-as évek végén építtette. Az épület
eklektikus stílusú, melyben fõleg neobarokk és klasszicista
elemek dominálnak.

A lajosmizsei Geréby Majort ÖTÖMÖSI GERÉBY GYULA
alapította. A köztiszteletben álló, a szegények jótevõjeként
is fellépõ földesúr nemzetközileg is elismert ménest
létesített a majorban. Okleveles gazdászként a birtokot
mintagazdasággá fejlesztette.

Geréby Gyula 1918-ban 51 éves korában, felesége, Margit,
1941-ben 65 évesen halt meg. Mindketten a lajosmizsei
temetõben nyugszanak. Lányuk, Katinka, Argentínába
emigrált, ahol 1989-ben hunyt el.

A

RÉGIÓ EGYIK LEGELEGÁNSABB
RENDEZVÉNYHELYSZÍNE

A II. világháborút követõen a Kúria magára maradt, állaga
leromlott, használhatatlanná vált. 1986-ban – teljes körû
felújítást követõen – mint szálloda nyitotta meg kapuit.
Kezdetben a HungarHotels szállodalánc részeként üzemelt,
majd 1991-ben magántulajdonba került. SZÉLESI LÁSZLÓ és
LÁTOS LAJOS ügyvezetõ tulajdonosok több mint két
évtizede igazgatják a Geréby Kúriát,amely az utóbbi évek
fejlesztéseinek köszönhetõen a régió egyik legelegánsabb
rendezvényhelyszínévé nõtte ki magát.
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A Geréby Kúria
természeti környezete
A Geréby Kúria Hotel és Lovasudvarfestõi környezetben,
az Alföld szívében, Budapesttõl autóval alig félórányira, az
M5-ös autópálya lajosmizsei kijáratától 3 km távolságra
fekszik.
E kis területen többféle tájjelleg megfigyelhetõ. A lovasudvarban ízelítõt kaphatunk a homokos pusztából, tõle
néhány száz méterre pedig hûsölhetünk a teraszon a park
hatalmas fáinak árnyékában.

VARÁZSLATOS TERMÉSZETI KÖRNYEZET
MINDEN ÉVSZAKBAN

A major 50 hektárnyi területébõl a központi 7 hektár gondozott park, melynek néhány fáját még maga Ö TÖMÖSI
GERÉBY GYULA ültette. A varázslatos természeti környezet
különösen nyáron hívogató, de a téli pusztát lovas szánon
bejárni is felejthetetlen élmény.
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A park madárcsicsergéstõl hangos, a tóparti bokrokban vadkacsák költenek. Csendes nyári hajnalokon az õzek a parkba
is bemerészkednek. Az épületek elhelyezkedésének köszönhetõen a vendégek közel érezhetik magukat a természethez, miközben kényelmükrõl a legkisebb mértékben
sem kell lemondaniuk. Itt valóban elfelejthetik a hétköznapi
rohanást, ez a harmonikus környezet észrevétlenül is
pihenésre készteti az embert.
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Szolgáltatásaink dióhéjban
58 elegáns szoba és lakosztály 130 férõhellyel
Saját lovasudvar 30 lóval, pónikkal, csacsikkal,
állatsimogatóval
Családias wellness-részleg pezsgõfürdõvel,
szaunákkal, szoláriummal
Szabadtéri úszómedence, foci-, kosár-, teniszés strandröplabdapálya, játszópark
Kitûnõ étterem és házias ízeket kínáló konyha
Különbözõ méretû, klimatizált
rendezvénytermek akár 450 fõig
Szabadtéri rendezvényhelyszínek és teraszok
Drinkbár, biliárd, asztalifoci, asztalitenisz, darts,
lengõteke
Õrzött parkoló
Értékmegõrzõ
A vendégterekben költségmentesen igénybe
vehetõ szélessávú vezeték nélküli internet (WIFI),
valamint a hallban külön internetsarok
Szórakoztató programok
Vendégszeretõ személyzet

Kulináris élmények
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Bográcsban gõzölgõ alföldi gulyásleves vagy egy csészényi
hûsítõ, lágy eperkrémleves; hagymán pirított serpenyõs
libamáj vagy egy könnyû zöldséges lasagne, desszertnek
esetleg egy fõételnek is beillõ somlói galuska – a Geréby
Kúriában mindenki megtalálja az ízlésének megfelelõ
finomságokat. Vendégeinknek azonban nem egyszerûen
ételeket, hanem kulináris élményt szervírozunk. Garancia
erre ZALA ANDRÁS mesterszakács, aki az 1986-os nyitás óta
látja el a konyhafõnöki teendõket.
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VENDÉGEINKNEK NEM EGYSZERÛEN
ÉTELEKET, HANEM KULINÁRIS ÉLMÉNYEKET
SZERVÍROZUNK

Konyhánk specialitásai a bográcsban készült ételeken kívül
a nyárson- és roston sült ételkülönlegességek, melyeket
elsõsorban csoportos rendezvényekre ajánlunk. Szabadtéri
gulyásparti, nyárson sült malac vagy ökör, valamint faszénparázson grillezett húsok színesítik a kínálatot azok
számára, akik az ízek mellett a látványt is elõnyben
részesítik. A zamatos alföldi borok mellett a jó hangulatról
a ház kitûnõ cigányzenekara gondoskodik.
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A borok kedvelõinek a legjobb hazai borászok által
készített nedûkkel kedveskedünk. Hûen a Geréby Kúria
alföldi jellegéhez, a ház boraként a 2007-ben az év borászának választott FRITTMANN JÁNOS Cserszegi Fûszeresét,
Kékfrankosát valamint legendás Kékfrankos Roséját kínáljuk. A borlapon azonban – a teljesség igénye nélkül – megtalálhatók BOCK JÓZSEF, GERE ATTILA, TAKLER FERENC,
THUMMERER VILMOS, V IDA PÉTER valamint a Vylyan
pincészet kiváló borai is.
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A HATÁRTALAN SZABADSÁGÉRZÉSE

A gyakorlott lovasok terepen, kísérõvel hódolhatnak
szenvedélyüknek, a haladók pedig a karámban csiszolhatják
tovább lovastudásukat. Ám azok se csüggedjenek, akik lovat
eddig csak képen láttak. Szakképzett csikósaink futószáron
bárkinek segítenek elsajátítani a lovaglás alapjait, legyen
kisgyermek vagy lelkes felnõtt. A legkisebb csemeték
póniháton ismerkedhetnek meg a négylábú élménnyel.

A lovaglás mellett sétakocsikázásra, télen pedig lovasszánkózásra is van lehetõség.

Lovasudvar
Aki ült már lovon, tudja, hogy lóhátról nézve más a világ.
Akinek pedig még nem volt rá alkalma, annak feltétlenül
ki kell próbálnia. A lovaglás nem pusztán sport, ami minden
létezõ porcikánkat átmozgat, a lovaglás életérzés. A határtalan szabadság érzése. A Geréby Kúria ezt az életérzést
kínálja Önnek.
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Igazán különleges látványosság az alföldi lovasbemutató,
ahol a csikósok bemutatják a lovaikat, és ügyességi
versenyeken mérik össze lovastudásukat. Csoportos
rendezvényekhez kiváló szórakoztató program.
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Wellness szolgáltatások
Családias wellness-részlegünk a felüdülés szigete.
Egy fárasztó nap végén jól esik a lazítás a melegvizes
pezsgõfürdõben. A szaunázás kedvelõi választhatnak a
hagyományos finn és az infraszauna közül. Kellemes
pihenésre csábít a fûtött melegpad is
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A FELÜDÜLÉS SZIGETE

Nyáron a wellness-részleg melletti teraszon nyugágyakon
nyújtózva élvezhetjük a Nap simogató sugarait.
Ha az idõjárás netán nem teszi lehetõvé a szabadban
napozást, a napimádók számára egy szolárium áll
rendelkezésre.

13

Szobáink
Szállodánkban jelenleg 58 különbözõ típusú szobában és lakosztályban 130 fõ elhelyezését tudjuk biztosítani. Az alábbiakban
részletesen is bemutatjuk a különbözõ szobatípusokat és azok felszereltségét.

Tornácos Hotelszoba

Tornácos Hotelszoba

Hotelszoba

Családi Hotelszoba

Lakosztály Nr. 101

2 db egyágyas. A 2006-ban épült
különálló szálloda épületben találhatók. Felszereltségük: zuhanyzós
fürdõszoba WC-vel, tévé, telefon,
minibár. Elegánsak, hangulatosak,
a hotelszobáknál kisebb méretûek.
Mozgáskorlátozott vendégeink fogadására is alkalmasak.

37 db kétágyas. A 2006-ban épült
különálló szálloda épületben találhatók. Két külön ággyal, de az ágyak
összetolhatók. Felszereltségük: zuhanyzós fürdõszoba WC-vel, tévé,
telefon, minibár. Elegánsak, hangulatosak, a hotelszobáknál kisebb
méretûek. Nem pótágyazhatók.

13 db kétágyas. A fõépület 2004-ben
épült részében találhatók. Két külön
ággyal, de az ágyak összetolhatók.
Felszereltségük: zuhanyzós fürdõszoba WC-vel, tévé, telefon, minibár légkondicionáló. Elegánsak és
hangulatosak. Nem pótágyazhatók.

A fõépület 2004-ben épült részében
található. 1 db van belõle, az egyik
toronyszoba (Nr. 107). Két különálló, de összetolható ággyal, valamint
a nappali részben kétszemélyes
kanapéval. A háló és a nappali rész
egy helyiségben van. Tágas a szoba, kisgyermekes családok részére
ideális. Felszereltsége: zuhanyzós
fürdõszoba WC-vel, tévé, telefon,
minibár, légkondicionáló. Elegáns
és hangulatos.

A fõépület 2004-ben épült részében
található, 1 db van belõle. Háló-,
nappali- és elõszobából áll, erkélye
is van. A hálószobában franciaágygyal, a nappaliban kétfõs kanapéval. Felszereltsége: tévé, telefon,
minibár, légkondicionáló, a fürdõszobában pezsgõfürdõkád, zuhanykabin és WC. Elegáns, hangulatos,
tágas, kisgyermekes családok részére is ideális szoba.

14

Lakosztály Nr. 102
A fõépület 2004-ben épült részében
található, 1 db van belõle. Háló-,
nappali- és elõszobából áll. A hálószobában két különálló, de összetolható ággyal, a nappaliban kétfõs
kanapéval. Felszereltsége: zuhanyzós fürdõszoba WC-vel, tévé, telefon, minibár, légkondicionáló. Elegáns, hangulatos, tágas, kisgyermekes családok részére is ideális szoba.

Lakosztály Nr. 108

Tornácos Lakosztály

A fõépület 2004-ben épült részében
található, 1 db van belõle, az egyik
toronyszoba. Háló-, nappali- és elõszobából áll. A romantikus toronyhálószobában franciaággyal, a nappaliban kétfõs kanapéval. Felszereltsége: zuhanyzós fürdõszoba WCvel, tévé, telefon, minibár, légkondicionáló. Elegáns, hangulatos, tágas,
kisgyermekes családok részére is
ideális szoba.

2006-ban épült különálló szálloda
épületben találhatók, 2 db van belõlük. 60 m2 alapterületûek. Két háló-,
nappali- és elõszobából állnak. Az
egyik hálószoba francia-, a másik
két külön ágyas,a nappaliban kétfõs
kanapéval. Felszereltségük: tágas,
zuhanyzós fürdõszoba, WC (külön
helyiségben is), tévé, telefon, minibár, nagy terasz. Elegánsak, hangulatosak. Mozgáskorlátozott vendégeink fogadására is alkalmasak.
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Szabadidõ
A szabadidõ tartalmas és kellemes eltöltéséhez számtalan
szolgáltatással járulunk hozzá.
Szállodánkat a szabadtéri sportolási és kikapcsolódási
lehetõségek teszik még különlegesebbé. A nyári forróságban hûsítõ élmény egy csobbanás a nyitott medencében, a
napozóágyak pedig pihenésre hívogatnak. Az aktívabbak
számára füves foci- és kosárlabdapálya, 2 db teniszpálya,
strandröplabdapálya, asztalitenisz valamint lengõteke áll
rendelkezésre.

Kellemes sétára csábít a park és a környék túraútjai, de kölcsönzött kerékpárral vagy lovaskocsival távolabbi úticélokat
is választhatnak. A kocsikázás egyik látványossága a szomszédos fácán- és vaddisznótelep. A közelben kiváló horgászés vadászhelyek vannak. A speciális programok szervezésében készséggel állunk vendégeink rendelkezésére.

AKTÍVAN A SZABAD LEVEGÕN

Szállóvendégeinknek a tollaslabdától a teniszütõig minden
sporteszközt költségmentesen biztosítunk. A gyermekeket
a játszóparkban mászókák, csúszda és hinta várja.
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Egy munkával töltött nap után jól esik egy ital a drinkbárban.
Ugyanitt darts, biliárd, asztalifoci, kártya- és sakkasztal kínál
lehetõséget a szórakozásra. A sportosabbak a kondiszobában
több gép közül is választhatnak.
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ÖN MEGÁLMODJA,
MI PEDIG VALÓRA VÁLTJUK ELKÉPZELÉSEIT

Mi ezt a lehetõséget kínáljuk Önnek, hiszen a Geréby
Kúriában minden együtt van, ami egy tökéletes esküvõ
megszervezéséhez szükséges. Ön megálmodja, mi pedig
valóra váltjuk elképzeléseit. A részletekért kérjük, lapozza át
esküvõi tájékoztatónkat!

Geréby Kúria,, –
a romantikus esküvohelyszín
Ha eljön a nagy nap, ki tudna romantikusabbat elképzelni,
mint egy csodás õsparkban elterülõ tisztáson, fûzfák
ölelésében, a délutáni nap sugaraitól simogatva, kellemes
zene mellett kimondani a boldogító „IGEN”-t?
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www.gereby.hu
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Csoportos pusztaprogr amok
Lovasbemutatónk kocsikázással és étkezéssel kombinálva
komplett csomagajánlatként is rendelhetõ, amely csoportok
számára kitûnõ kirándulási lehetõség és felejthetetlen
élmény. A vendégek betekintést nyernek az alföldi csikósok életébe, finom pálinkát kóstolhatnak, valamint
kipróbálhatják az ostorcsattintást és a lovaglást.

K ITÛNÕ

PROGRAMOK ÉS

FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK

Családi rendezvények
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Házassági évforduló, születésnap, ballagás, eljegyzés,
keresztelõ – a családi összejövetelekre számos alkalom
kínálkozik. A Geréby Kúriakülönleges és elegáns helyszín
szerettei köszöntéséhez. Varázslatos környezet, kitûnõ
konyha, valamint figyelmes és segítõkész személyzet teszi
emlékezetessé az eseményt. Legyen szó dekorációról,
tortáról vagy zenekarról, készséggel segítünk a rendezvény
legapróbb részleteinek megszervezésében.

Egy rövid kocsikázást követõen az évszázados hársfa alatt,
kellemes cigányzene mellett megízlelhetik a bográcsgulyást,
a ropogós sült libacombot és az alföldi lángoló tejespitét.
Kínálatunkban természetesen többféle menüválaszték is
szerepel. Színesítheti a programot egy pörgõs néptáncbemutató, az ajándéküzletben pedig népmûvészek által
készített termékeket, terítõket, kerámiákat vásárolhatnak.
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Csomaga jánlatok
Belefáradt a hétköznapok egyhangúságába? Pihenésre,
kikapcsolódásra vágyik? Hagyja maga mögött a várost,
utazzon el és szánjon idõt a feltöltõdésre! Csomagajánlataink egész évben az Ön kikapcsolódását szolgálják,
legyen szó ünnepi hosszú hétvégérõl, családi nyaralásról,
vagy a gyermek nyári lovastáboráról. De ha párjával
szeretne néhány napot édes kettesben eltölteni, a Geréby
Kúria erre a célra is tökéletesen megfelel.

CSOMAGAJÁNLATAINK EGÉSZ ÉVBEN
AZ ÖN KI KAPCSOLÓDÁSÁT SZOLGÁLJÁK

Ha csomagajánlataink között nem talál Önnek megfelelõt,
készséggel állítunk össze személyre szabott ajánlatot az Ön
elképzelései szerint.

Ajándékutalvány
Szeretné különleges ajándékkal meglepni szeretteit, barátait,
üzleti partnerét? Ajándékozzon élményt! Választhat fix
összegû, vagy az Ön igényei alapján összeállított ajánlatot
tartalmazó ajándékutalványaink közül. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére ajánlatkérésével kapcsolatban.
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Legnépszerûbb csapatépítõ játékunk, a pusztaolimpia
mellett a szállodát övezõ 50 hektárnyi szabad területen
outdoor-tréning partnerünkkel, a TEAM SPIRITTEL együttmûködve, a régióban egyedülálló lehetõségeket kínálunk
extrém és szórakoztató outdoor programok szervezéséhez.
Bõvebb információért lapozza át konferenciás tájékoztató
kiadványunkat!

M AG YA RO R S Z ÁG
L E G J O B B *** C S I L L AGO S
KO N F E R E N C I A S Z Á L LO DÁ J A
2008 és 2013 BA N

Rendezvény, konferencia
A Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar a régió egyik legelegánsabb rendezvényhelyszíne, ahol háromcsillagos áron
négycsillagos szolgáltatást nyújtunk. Rendezvénytermeink
ideális körülményeket biztosítanak bármely céges rendezvény számára, kisebb létszámtól akár 450 fõig.
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A R A N YC S I L L AGO S
T R É N I N G H E LYS Z Í N

2009 ,2010 és 2012 - B E N

www.gereby.hu
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Kir ándulási lehetõségek,
látnivalók
Hosszabb tartózkodás esetén érdemes felkeresni a környék
látnivalóit. A Kúria szomszédságában lévõ Pusztatemplom,
a lajosmizsei Tanyamúzeum, a katolikus templom barokk
épülete, illetve a horgásztó rövidebb kirándulás úticélja
lehet. Semmiképpen sem szabad kihagyni egy sétát a „hírös
város” fõterén. KECSKEMÉT negyed óra alatt elérhetõ autóval,
és hazánk egyik legszebb fõtere várja az odalátogatókat.
A környékben több termálvizes és élményfürdõ is található,
a legközelebbi Kecskeméten.

A történelem és a hagyományok kedvelõinek feltétlenül
érdemes ellátogatni Ópusztaszerre, a Nemzeti Történelmi
Emlékparkba, amely az M5-ös autópályán alig egy óra alatt
elérhetõ.
Recepciónk készséggel ad felvilágosítást a környékbeli
programlehetõségekrõl.

K apcsolat
Elfogadott utalványok:
További információért, hírekért, aktualitásokért keresse fel honlapunkat a
www.gereby.hu címen. Ajánlatkérésével kapcsolatban munkatársaink az
alábbi elérhetõségeken várják megkeresésüket:
Csoportos ajánlatkérés,
céges rendezvények:
BÁRDY ZOLTÁN
értékesítési vezetõ
Tel.:+36 30 538 6160
ertekesites@gereby.hu
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Esküvõi érdeklõdés:
VIGH ENDRE
VARGA FERENC
éttermi üzletvezetõk
Tel.:+36 30 9559 056
etterem@gereby.hu

Egyéni ajánlatkérés,
csomagajánlatok:
CZAKÓ TAMÁS
fõportás
Tel.: +36 30 9559 056
recepcio@gereby.hu

GERÉBY KÚRIA HOTEL ÉS LOVASUDVAR
H6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.
Tel.: +36 76 356 555, Fax: +36 76 356 045 Email: gereby@gereby.hu

Az alábbi kártyák 10%
kedvezményre jogosítanak:

Elfogadott hitelkártyák:
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A Geréby Kúria Területtérképe
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1) K ÚRIA
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2) T ORNÁCOS H OTEL

12) Ő RHÁZ

R ECEPCIÓ

3) N ÁDAS R ENDEZVÉNYHÁZ

13) E SKÜVŐI

H OTELSZOBÁK

4) K ATINKA R ENDEZVÉNYHÁZ

14) Ú SZÓMEDENCE

Ö TÖMÖSI É TTEREM

5) S ZÁZÉVES

15) F OCIPÁLYA

M ARGIT T EREM

6) Ö REG

C SERSZEGI B OROZÓ

7) N ÉPMŰVÉSZETI

G YULA T EREM

8) L OVASUDVAR

18) T ENISZPÁLYÁK

W ELLNESS

9) B ETYÁR L OVASCSÁRDA

19) J ÁTSZÓPARK

FŐÉPÜLET

HÁRS

CEREMÓNIA HELYSZÍN

16) K OSÁRLABDAPÁLYA

TÖLGY
BOLT

17) S TRANDRÖPLABDAPÁLYA

D RINKBÁR

10) K ÁPOLNA

20) E XTRÉM

T ERASZ

11) P ARKOLÓ

21) F EDELES LOVARDA

OUTDOORPÁLYA

